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A localização geral desta pessoa no cartão de estilo
(veja a seção de cartões de estilo para mais detalhes)

Sobre perfil de DISC
DISC perfil DISC é um dos sistemas de avaliação comportamental mais utilizados no mundo. Ele funciona dividindo os padrões
de comportamento em quatro fatores importantes: Dominância, Influência, Estabilidade e Conformidade. São estes quatro
fatores (de cujas iniciais o sistema toma seu nome) que são usados como base fundamental para a análise e interpretação
apresentada neste relatório.

Esses quatro fatores são medidos em diferentes contextos para ajudar a interpretar como um candidato tenderá a se comportar
em diferentes situações. O resultado é uma série de perfil DISC, detalhada no início do relatório. A partir desses resultados, é
possível extrapolar informações muito mais detalhadas e específicas, e essa informação forma o corpo do relatório que se
segue.
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Série de Perfis DISC
Uma série de perfil DISC consiste em quatro gráficos DISC compilados a partir de diferentes subconjuntos das respostas ao
questionário dessa pessoa. Cada um dos quatro gráficos (Interno, Externo, Resumo e Mudança) analisa os diferentes aspectos
do comportamento dessa pessoa e as formas em que ela provavelmente irá reagir em diferentes conjuntos de circunstâncias.

Interno Externo Resumo Padrão de mudanças

DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC
Forma: D/ISCD/ISC Forma: D/ISD/IS Forma: D/ISCD/ISC Forma: C/-C/-
O Perfil Interno reflete as
verdadeiras motivações e
desejos do candidato. Este
é o tipo de comportamento
que costuma aparecer fora
do ambiente de trabalho, ou
quando o indivíduo está sob
pressão.

O Perfil Externo descreve o
comportamento que o indivíduo
está tentando projetar de acordo
com as exigências observadas.
Este gráfico normalmente
representa o tipo de
comportamento que o indivíduo
tenta adotar no trabalho.

Os candidatos costumam
atuar de maneira consistente
com elementos de ambos os
perfis. O Perfil Resumo é
uma combinação dos outros
dois gráficos, descrevendo o
comportamento mais
provável da pessoa.

O gráfico de Padrão de
Mudança mostra as
alterações nos Perfis
Interno e Externo do
candidato, destacando as
adaptações que o
candidato estaria fazendo
em seu comportamento.

Fator Interno Externo Resumo Mudanças

Dominância 84 79 81 -5

Influência 22 16 16 -6

Estabilidade 12 24 18 +12

Conformidade 25 40 32 +15
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Cartão de estilo que mostra como os perfis
internos e externos dessa pessoa se traduzem
em uma grade de cartão de estilo. Os
comentários da lista de verificação nesta página
são baseados em uma combinação desses dois
perfis.

Um candidato assertivo e controlador como este pode ser
descrito como sendo um Impulsionador. Este tipo de
comportamento refere-se ao fator de Dominância do DISC, e
descreve um tipo de pessoa direta e exigente, altamente
motivada para o sucesso e um tanto competitiva nas relações
com os outros.

Estilo Impulsionador Analista

Visão Geral Assertivo
Direto
Ambicioso
Cauteloso

Valoriza Resultados (e Regras)
Busca Poder (e Fatos)
Evita Fraqueza (e Incerteza)

Cartão de Estilo
O cartão de estilo é um conceito subjacente fundamental de uma análise DISC. Isso nos permite resumir o estilo de
personalidade desta pessoa em uma grade simples com base em dois eixos (entre Assertividade e Recepção, e entre Abertura
e Controle). A partir do cartão de estilo, podemos compilar uma visão geral do estilo geral dessa pessoa, e também examinar
aspectos mais específicos de seu comportamento individual.

Um cartão de estilo pode ser usado para traçar os perfis DISC de um candidato e, neste caso, mostramos os locais dos perfis
interno e externo nos termos do cartão de estilo. A distância entre esses pontos no cartão de estilo ilustra o grau em que o
Margarida sente a necessidade de adaptar sua abordagem para combinar suas percepções de suas condições de trabalho
atuais.
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Chave para termos

Os indivíduos ASSERTIVOS são pró-ativos e diretos, prontos para agir para trabalhar em direção a seus objetivos e
ambições.

ABERTOS indivíduos são sociáveis e comunicativos, prontos para expressar seus pensamentos e sentimentos para aqueles
que os rodeiam.

Os indivíduos RECEPTIVOS são reativos na abordagem, preferindo avaliar e responder a uma situação em vez de atuar
diretamente.

Os indivíduos CONTROLADOS são reservados e cautelosos na abordagem, valorizando fatos e resultados quantificáveis.

Sobre o cartão de estilo desta pessoa
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Respostas sob Pressão Ditar Ordens (pode também
Evitar)

Forma de Atuar Eficiente, Articulada
Estratégia Poder (também responde à

Prova)
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Pontos fortes para este trabalho

• Capacidade de trabalhar sem a aprovação dos outros
• Estilo dinâmico e motivado
• Forte automotivação
• Disponibilidade para delegar trabalho quando necessário

Possíveis necessidades de treinamento

• Dificuldade para se expressar claramente
• Precisão e exatidão indevidas
• Falta de autoconfiança
• Excesso de cautela na maneira de atuar
• Tendência a superplanejar suas ações
• Falta de entusiasmo

Correspondência de trabalho

Função empresarial
Margarida Correia
Externo

Função empresarial
Perfil de trabalho Margarida Correia

Função empresarial

Comparações de fatores

Esta tabela mostra os escores do jogo para os fatores DISC individuais no perfil.

Dominância -2% Correlação próxima
Influência -39% Muito baixo
Estabilidade +8% Ligeiramente alto
Conformidade +18% Razoavelmente alto

Sobre este jogo de trabalho

Esta análise específica de correspondência de trabalho foi compilada no Modo de Avaliação e é adequada para combinar o estilo
comportamental do candidato com um papel semelhante ao que eles atualmente preenchem.

Score jogo

61%
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Fechar correspondênciasFechar correspondências
Estes são elementos do papel de Função empresarial onde o estilo pessoal
desta pessoa parece combinar os requisitos do trabalho com relativa
proximidade. De acordo com seu perfil, a personalidade desta pessoa parece
ser bem adaptada a esses aspectos do trabalho.

Nota: estes Close Matches são baseados em fatores individuais e
combinações de fatores, dentro dos perfis.

Modo de avaliação
Esta é uma análise de correspondência feita
no Modo de avaliação, o que significa que
assume que a função em questão é aquela
que o Margarida atualmente executa, ou muito
semelhante a ela, e, portanto, as adaptações
atuais dessa pessoa são diretamente
relevantes para essa função.

Requisitos de trabalho 1

0 25 50 75 100
Função empresarial

Margarida Correia

Função Empresarial é um papel exigente e desafiador que precisará de uma
pessoa com fortes reservas de auto-suficiência e determinação para preenchê-
lo efetivamente. Tal papel exigirá frequentemente um indivíduo para
desempenhar uma posição de liderança, ou estar pronto para atuar em
concorrência direta com outros.

A assertividade é uma característica fortemente representada do estilo pessoal
desta pessoa, e ela pode esperar mostrar o impulso e a franqueza que o papel
do Função empresarial exige. Margarida tem capacidade para ação decisiva e
responsabilidade pessoal necessária para um Função empresarial.

Perguntas
comportamentais
Um indivíduo direto e direto, como o
Margarida, muitas vezes tornará essas
qualidades claras em uma discussão cara a
cara, por exemplo assumindo um papel
dominante na comunicação, fazendo pontos
fortes e declarações decisivas.

Os principais aspectos da experiência pessoal
para este papel serão os casos em que o
Margarida assumiu um papel de liderança em
uma equipe, ou assumiu a responsabilidade
pessoal direta para atingir um objetivo ou
superar um obstáculo.

Força e direção
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0 25 50 75 100
Função empresarial

Margarida Correia

Este é um trabalho que exigirá um candidato com reservas de motivação
pessoal e unidade. Em um papel como o Função empresarial, a capacidade
de administrar o próprio trabalho, ou assumir a liderança dos outros, será
importante. Um candidato ideal será capaz de estabelecer seus próprios
objetivos e dirigir-se para eles.

Margarida tem uma sensação de ambição pessoal que corresponde às
necessidades do papel e a determinação de trabalhar para alcançar seus
objetivos, sugerindo que, em termos de motivação e motivação, ela se adequa
ao papel do Função empresarial.

Perguntas
comportamentais
Um candidato altamente motivado como este
geralmente assumirá um papel de liderança
na conversa, e será útil observar se esse
aspecto do comportamento dessa pessoa é
evidente durante um encontro presencial.

As experiências pessoais relevantes nesta
área serão aquelas nas quais o Margarida
assumiu a responsabilidade direta de uma
situação, ou depender de seu senso de
determinação pessoal para trabalhar em
direção a um objetivo difícil.

Motivação e auto-suficiência

0 25 50 75 100
Função empresarial

Margarida Correia

Este é um papel que envolve a necessidade de reações rápidas e uma atitude
acelerada. Os candidatos bem adaptados ao papel do Função empresarial
serão capazes de responder efetivamente a desenvolvimentos repentinos ou
não planejados, ou trabalhar em curtos prazos ou prazos.

A este respeito, o Margarida parece bem adaptado ao papel do Função
empresarial, com um ritmo acelerado e uma sensação de urgência que a torna
impaciente para agir rapidamente e responder ao instinto, ao invés de esperar
que uma situação se desenvolva.

Perguntas
comportamentais
O comportamento dessa pessoa em uma
discussão cara a cara provavelmente
demonstrará seu ritmo pessoal, o que se
esperaria que se mostre, por exemplo, em um
comportamento espontâneo e respostas
rápidas a perguntas. Caixas como estas
podem ajudar a confirmar que ela tem o estilo
urgente sugerido por seu perfil.

As principais experiências pessoais nesta área
serão aquelas em que ela precisaria reagir
rapidamente às mudanças de condições,
especialmente em circunstâncias
imprevisíveis, ou em que ela precisava
cumprir prazos importantes.

Flexibilidade e ritmo
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0 25 50 75 100
Função empresarial

Margarida Correia

O papel do Função empresarial é aquele em que um candidato precisará estar
pronto para tomar decisões por si mesmo, ou para assumir riscos,
respondendo de forma independente à situação. Um candidato a um papel
como este precisará estar pronto para confiar em seus próprios recursos, sem
referência a um time ou gerente para suporte.

O perfil desta pessoa mostra altos níveis de independência e auto-confiança.
Ela é uma pessoa capaz de seguir seu próprio curso de ação sem supervisão
indevida.

Perguntas
comportamentais
Investigue aspectos da vida profissional desta
pessoa em que ela está pronta para tomar a
iniciativa, ou alcançar o sucesso seguindo sua
própria abordagem.

Este é um papel que se beneficiará da
capacidade de assumir riscos, e uma
compreensão de quaisquer riscos que o
Margarida tenha tomado no passado e a
forma como se aproximou deles será valiosa
neste contexto.

Autonomia e independência
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Necessidades de adaptaçãoNecessidades de adaptação
Estes são elementos do papel em que o perfil desta pessoa diverge mais forte
do estilo de trabalho ideal. Estas são áreas em que o Margarida precisará
mostrar o potencial para adaptar sua própria abordagem se ela tiver sucesso
no papel.

Requisitos de trabalho 2

0 25 50 75 100
Função empresarial

Margarida Correia

Este é um papel que precisa de um candidato para adaptar sua abordagem à
comunicação, de acordo com as circunstâncias. Embora esta não seja em
geral uma característica significativa do papel, pode haver momentos em que
a capacidade de um candidato para apresentar idéias, ou criar
relacionamentos com outros, será significativamente útil.

O estilo pessoal desta pessoa não enfatiza questões de comunicação, e pode
ser que ela considere desafiador se encaixar nas circunstâncias que o exigem.
A este respeito, ela pode achar difícil a adaptação ao papel.

Perguntas
comportamentais
Se o Margarida tiver experiência de situações
em que ela precisava, por exemplo, faça um
anúncio público ou crie um relacionamento
com um cliente, investigar essas situações
valerá a pena.

Se essas circunstâncias estiverem fora da
experiência direta dessa pessoa, discutir
situações hipotéticas relevantes para as
necessidades específicas do papel podem
ajudar a esclarecer as atitudes da pessoa em
relação à comunicação.

Estilo de comunicação adaptável
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Correspondência de trabalho: Função empresarial

Resumo do trabalho
Mais do que qualquer outra coisa, este é um trabalho que exige que um candidato seja auto-suficiente. Um Função empresarial
bem sucedido terá a determinação e a ambição de agir de forma direta e decisiva, e estar pronto para dirigir e liderar os outros
quando uma situação o exige. Como um Função empresarial , o candidato pode esperar enfrentar muitos desafios inesperados, e
precisará da força do caráter para superar e resolvê-los.

Driving Nature

Não basta que um Função empresarial possa simplesmente responder eficazmente aos desafios. Um candidato bem sucedido
também precisará mostrar uma natureza pró-ativa, determinada e dirigida, e a capacidade de fazer e implementar suas próprias
decisões. Muitas vezes, esse papel exigirá uma tomada de decisão imediata ou urgente.

Abordagem Independente

No papel do Função empresarial , um candidato pode esperar pouco ou nenhum apoio imediato de fontes externas. Um senso de
confiança em suas próprias habilidades é, portanto, importante, e, portanto, uma atitude intrépida e uma capacidade de prosperar
no desafio serão importantes.

Motivador efetivo

Um trabalho como este geralmente verá o candidato em um papel de liderança, ou pelo menos em uma posição onde é
importante motivar os outros para um determinado ponto de vista ou decisão. Serão necessárias habilidades de motivação
efetivas para ajudar a motivar e motivar os outros, em combinação com a confiança pessoal para desafiar os outros, e até mesmo
conflitos de risco, quando uma situação o exige.

Sobre o resumo do trabalho

Esta página fornece uma visão geral dos aspectos mais importantes do trabalho, para comparação com o estilo de trabalho desta
pessoa.

Observe que esses fatores estão especificamente relacionados aos recursos da personalidade. Pode haver e, tipicamente,
existem requisitos-chave do trabalho que se encontram fora desta esfera, especialmente nas áreas de qualificações e
experiência.
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Correspondência de trabalho: Função empresarial

Modelos de funções partidas
Esta lista mostra uma seleção de trabalhos da categoria ' Modelos De Funções '. Cada um mostra uma pontuação de
correspondência geral, com base no jogo de personalidade geral desta pessoa em comparação com os requisitos de
personalidade de cada trabalho.

Função analítico 69%
Função de negociação 67%
Função empresarial 61%
Líder exigente 60%

Função administrativa 41%
Função consultiva 38%
Função de apoio 36%
Líder motivador 30%

Função adaptável 26%
Função comunicativo 26%

Modo de avaliação

Esta análise de correspondência de trabalho foi compilada no Modo de Avaliação e é adequada para combinar o estilo
comportamental deste candidato com funções semelhantes às que eles atualmente preenchem.

Ele contém apenas perfis de trabalho da categoria Modelos de funções.
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Observações
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